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PENDAHULUAN 

 

Perkembangan sejarah, pada tahun 1935, Domagk telah menemukan bahwa suatu zat 

warna merah, prontosil rubrum, bersifat bakterisid in vivo tetapi inaktif in vitro. Ternyata 

zat ini dalam tubuh dipecah menjadi sulfanilamide yang juga aktif in vitro. Berdasarkan 

penemuan ini kemudian disintesa sulfapiridin yaitu obat pertama yang digunakan secara 

sistemis untuk pengobatan radang paru (1937). Dalam waktu singkat obat ini diganti oleh 

sulfathiazole  (Cobazol) yang kurang toksik (1939), disusul pula oleh sulfaniazine , 

sulfmetoksazole, dan turunan-turunan lainnya yang lebih aman lagi. Setelah diintroduksi  

derivate-derivat yang sukar resorbsinya  dari usus (sulfaguanidin dan lain-lain), akhirnya 

disintesa sulfa dengan efek panjang, antara lain sulfadimetoksil (Madribon), 

sulfametoksipiridazine (Laderkyn), dan sulfalen.  

Pada awalnya, Para sulfonamida bernama Prontosil. Prontosil  adalah sebuah prodrug. 

Percobaan dengan Prontosil mulai pada tahun 1932 di laboratorium Bayer AG yang 

merupakan perusahaan kimia yang terpercaya di Jerman. Tim Bayer percaya bahwa zat 

pewarna yang dapat mengikat bakteri dan parasit yang berbahaya bagi tubuh. Setelah 

bertahun-tahun tim yang dipimpin oleh dokter / peneliti Gerhard Domagk (bekerja di bawah 

arahan umum Farben eksekutif Heinrich Hoerlein) melakukan uji coba pada ratusan zat 

pewarna akhirnya ditemukan satu zat aktif yang berwarna merah. Zat tersebut disintesis oleh 

ahli kimia Bayer Josef Klarer yang memiliki efek luar biasa dalam beberapa kasus infeksi 

bakteri pada tikus . Penemuan pertama tidak dipublikasikan sampai 1935, lebih dari dua 

tahun setelah obat itu dipatenkan oleh Klarer dan pasangannya Fritz Mietzsch. Prontosil 

menjadi produk obat baru dari Bayer. obat tersebut dapat secara efektif mengobati berbagai 

infeksi bakteri dalam tubuh yang memiliki tindakan perlindungan yang kuat terhadap infeksi 

yang disebabkan oleh streptokokus, termasuk infeksi darah, demam nifas, dan erysipelas. 

Sebuah tim peneliti Perancis yang dipimpin oleh Ernest Fourneau, di Institut Pasteur, 

menyatakan bahwa obat tersebut dimetabolisme menjadi dua bagian di dalam tubuh. Bagian 

yang tidak berwarna (inaktif) jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan bagian yang 

berwarna (aktif).  



 

Senyawa aktif tersebut dinamakan sulfanilamide. Penemuan ini membantu 

mendirikan konsep “bioactivation” . Molekul aktif sulfanilamid (sulfa) pertama kali disintesis 

pada tahun 1906 . 

Sulfonamid adalah kemoterapeutik yang pertama digunakan secara sistemik untuk 

pengobatan dan pencegahan penyakit infeksi pada manusia. Penggunaan sulfonamide 

kemudian terdesak oleh antibiotik. Pertengahan tahun 1970 penemuan kegunaan sedian 

kombinasi trimetoprim dan sulfametoksazol meningkatkan kembali penggunaan sulfonamide 

untuk pengobatan penyakit infeksi tertentu.  

Sulfonamid merupakan kelompok zat antibakteri dengan rumus dasar yang sama, 

yaitu H2N-C6H4-SO2NHR dan R adalah bermacam-macam substituen. Pada prinsipnya, 

senyawa-senyawa ini digunakan untuk menghadapi berbagai infeksi. Namun, setelah 

ditemukan zat-zat antibiotika, sejak tahun 1980an indikasi dan penggunaannya semakin 

bekurang. Meskipun demikian, dari sudut sejarah, senyawa-senyawa ini penting karena 

merupakan kelompok obat pertama yang digunakan secara efektif terhadap infeksi bakteri.  

Selain sebagai kemoterapeutika, senyawa-senyawa sulfonamide juga digunakan 

sebagai diuretika dan antidiabetika oral. Sulfonilamid digunakan secara luas untuk 

pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Gram positif dan Gram negatif tertentu, 

beberapa jamur dan protozoa. Golongan ini efektif terhadap penyakit yang disebabkan oleh 

mikroorganisme, seperti Actinomycetes sp, Basillus anthracis, Brucella sp, Corinebacterium 

diphthriae, Calymmantobacterium granulomatis, Chlamydia trachomatis, E.coli, 

Haemophylus influenza, Nocardia sp, Proteus mirabilis, Pseudomonas pseudomallei, 

Streptococcus pneumonia, S. pyogenes, dan Vibrio cholera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISI 

 

A. Mekanisme 

 

Mekanisme kerjanya berdasarkan pencegahan sintesis (dihidro)folat dalam kuman 

dengan cara antagonis saingan dengan PABA, suatu asam yang diperlukan untuk biosintesis 

koenzim asam dihidropteroat dalam tubuh bakteri atau protozoa. Karena strukturnya mirip 

asam para aminobenzoat (PABA), sulfonamida berkompetisi dengan subsrat ini dalam proses 

biosintesis asam dihidropteroat, sehingga melindungi sintesis asam folat dan pembentukan 

karbonnya yang membawa kofaktor. Secara kimiawi sulfonamide merupakan analog-analog 

dari asam p-aminobenzoat (PABA, H2N-C6H4-COOH). Banyak jenis bakteri yang 

membutuhkan asam folat untuk membangun asam intinya DNA dan RNA. Asam ini dibentuk 

sendiri dari bahan pangkal PABA (= para-aminobenzoic acid) yang terdapat di mana-mana 

dalam tubuh manusia. Bakteri salah menggunakan sulfa sebagai bahan untuk mensintesa 

asam folatnya sehingga DNA/RNA tidak terbentuk lagi dan pertumbuhan bakteri terhenti. 

Manusia dan beberapa jenis bakteri (misal Streptooccus faecalis dan Enterococci 

lainnya) tidak membuat asam folat sendiri tetapi menerimanya dalam bentuk jadi dari bahan 

makanan, sehingga tidak mengalami gangguan pada metabolismenya. Dalam nanah terdapat 

banyak PABA maka sulfonamida tidak dapat bekerja di lingkungan ini. Begitu pula sulfa 

tidak boleh diberikan serentak dengan obat-obat lain yang rumusnya mirip PABA, misal 

prokain, prokain-penisilin, benzokain, PAS, dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Struktur Umum sulfonamide   

 

Banyak jenis sulfonamida yang berbeda misalnya dalam sifat klinisnya, toksisitasnya, 

dll.Sebagian besar turunan memiliki penyusun nitrogen dari  grup 

sulfonamida (NH2.C6H4.SO2.NHR). Substitusi grup p-amino menghasilkan hilangnya 

aktifitas anti bakterial, namun turunan demikian dapat dihidrolisa in vivo menjadi turunan 

yang aktif. Sebagai contoh, p-Nsuccunylsulfatiazol dan fitalilsulfatiazol tidak aktif dan sulit 

diserap perut, namun mereka terhidrolisa pada usus bawah untuk melepaskan komponen aktif 

sulfatiazol, obat ini telah digunakan misalnya pada saat sebelum dan sesudah bedah perut. 
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C. Struktur Umum PABA (Para-aminobenzoid acid)    

 

 

 

D. Hubungan Struktur sulfonamida dan Aktifitas 

 

1. Gugus amino primer aromatik  sangat penting untuk aktifitas,karena banyak 

modifikasi pada gugus tersebut ternyata menghilangkan aktivitas antibakteri. 

Contoh : metabolit N4 –asetilasi tidak aktif sebagai antibakteri. Oleh karena itu 

gugus amino harus tidak tersubstitusi (R’ = H) atau mengandung substituen yang 

mudah dihilangkan pada in vivo. 

2. Bentuk yang aktif sebagai antibakteri adalah bentuk garam N1-terionisasi ( N1-

monosubstitusi), sedang N1-disubstitusi tidak aktif sebagai antibakteri. 

3. Penggantian cincin benzen dengan sistem cincin yang lain dan pemasukan 

substituen lain pada cincin benzen akan menurunkan atau menghilangkan 

aktivitas. 

4. Penggantian gugus SO2NH2 dengan SO2-C6H4-(p)NH2 senyawa tetap aktif 

sebagai anti bakteri. Pengantian dengan CONH-C6H4-(p)NH2 atau CO-C6H4-

(p)NH2 akan menurunkan aktifitas. 

5. Dari studi hubungan nilai pKa turunan sulfonamida dengan aktifitas 

antibekterinya secara invitro, Bell dan Roblin mendapatkan bahwa aktivitas 

antibakteri yang cukup tinggi ditunjukan oleh turunan sulfonamida yang 

mempunyai nilai pKa antara 6,0-7,4 dan terlihat bahwa aktivitas maksimal 

dicapai oleh senyawa yang mempunyai nilai pKa mendekati pH fisiologis. 

pH = pKa + log [HA]/[A
-
] 
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Bila sulfonamida terdisosiasi 50% atau [HA]=[A
-
], maka pH = pKa. Hal ini 

menunjukan bahwa untuk aktifitas antibakteri diperlukan bentuk yang tidak terionisasi 

pada pH fisiologis dan mudah larut dalam lemak sehingga mudah menembus dinding 

sel bakteri Cowles dan Brucekener, mendapatkan bahwa aktivitas turunan sulfonamida 

meningkat dengan peningkatan pH sampai pada titik dimana obat terionisasi ±50%, dan 

kemudian aktivitasnya akan turun.  

Dengan dasar studi diatas, diduga bahwa turunan sulfonamida menembus 

membran sel bakteri dalam bentuk tak terionisasi, dan setelah berada didalam sel yang 

berkerja sebagai bakteriostatik adalah bentuk terionisasinya. Oleh karena itu, untuk 

mencapai aktivitas optimal senyawa harus mempunyai nilai pKa yang memberiksn 

keseimbangan antara aktivitas dan kemampuan penetrasi membran. Hal ini dapat 

dicapai bila jumlah obat yang terionisasi tidak terionisasi sama. 

6. Dalam studi hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas turunan sulfonamida, 

hansch dan fujita membuktikan bahwa adanya hubungan bermakna antar 

aktivitas antibakteri turunan sulfonamida dengan sifat lipofil (log P) dan 

eletronik (σ dan pKa). 

Salah satu efek sampan turuna sulfonamida adalah krusakan ginjal yang 

disebabkan kerena pembentukan kristal yang sukar larut di ginjal oleh metabolit 

sulfonamida dan asetil sulfanilamida. Sulfanilamida mempunyai nilai pKa = 0,4, dalam 

urin yang mempunyai pH ± 6 terdapat dalam bentuk tak terionisasi. Bentuk ini sukar 

larut dalam air sehingga mudah membentuk kristal di ginjal. Untuk membuat turunan 

sulfanilamida  lebih mudah larut dalam urin sehingga memperkecil kemungkinan 

pembentukan Kristal asetilsulfonamida di ginjal, dapat dilakukan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Meningkatkan volume aliran urin yaitu dengan minum air yang banyak pada 

awal pemberian turunan sulfonamida. 

b. Meningkatkan pH urin sampai  > 10,4 (basa), yaitu dengan pemberian natrium 

bikarbonat, ± 1-4 g. pada pH basa sulfanilamida akan membentuk garam yang 

mudah larut dalam air. 

 



 

c. Membuat turuan sulfonamida yang mempunyai nilai pKa rendah, sehingga pada 

pH urin terdapat dalam bentuk terionisasi yang mudah larut dalam air. Contoh : 

sulfametoksazol (pKa = 6,1) dan sulfisoksazol (pKa = 5,0). 

d. Menggunakan campuran beberapa sulfonamida dengan dosis yang sama untuk 

mencapai dosis total. Contoh : trisulfa, yang terdiri dari dari campuran sama 

banyak sulfadiazine, sulfanerazin dan sulfametazin. Hal ini disebabkan karena 

kelarutan masing-masing sulfonamida berdiri sendiri sehingga memperkecil 

kemungkinan terbentuknya Kristal di ginjal, sedang efek antibakteri campuran 

sulfa bersifat aditif. 

Efek samping lain sulfa adalah reaksi hipersensitivitas seperti sindrom stevens-

johnson, alergi miokarditis dan reaksi alergi lain, anemia hemolitik, anemia aplastik, 

agranulositosis dan gangguan saluran cerna. Penggunaan sulfonamida secara luas dan 

tidak selektif sering menyebabkan terjadinya kekebalan pada bakteri. Kemungkinan 

penyebab terjadinya kekebalan adalah peningkatan produksi asam p-aminobenzoat oleh 

bakteri. Bila mikroorganisme sudah kebal terhadap satu sulfonamida. Pada umumnya 

terhadap semua turunan sulfonamida lainnya juga kebal. Dosis awal sulfonamida pada 

umumnya lebih besar dibanding dosis pemeliharaan oleh karena secara normal tubuh 

mengandung asam p-aminobenzoat sedang sulfonamida dengan asam tersebut bersifat 

kompetitif. Jadi perlu diberikan dosis awal yang besar agar kadar sulfonamida dalam 

darah lebih besar disbanding kadar asam p-aminobenzoat sehingga dapat bekerja secara 

kompetitif dan berkhasiat sebagai antibakteri. 

E. Penggolongan Sulfonamid 

Berdasarkan penggunaan terapetik sulfonamida dibagi menjadi 6 kelompok 

yaitu sulfonamida untuk infeksi sistemik, untuk infeksi usus, infeksi mata, infesi saluran 

seni, untuk pengobatan luka bakar dan untuk penggunaan lain. 

a. Sulfonamida untuk infeksi sistemik 

Berdasarkan masa kerjanya sulfonamida sistemik dibagi menjadi 3 kelompok 

yaitu sulfonamida dengan masa kerja pendek, mas kerja sedang, dan masa kerja yang 

panjang. 

1. Sulfonamida dengan masa kerja pendek (waktu paro lebih kecil dari 10 jam), contoh : 

sulfaitidol, sulamerazin,  sulfametazin (sulfadimidin), sulfatiazol, sulfasomidin, 



 

sulfisoksazol, Sulfametizol,derivat –isokzasol (Sulpafurazol, -Metoksazol),derivate –

oksazol(Sulpamoksol) dan derivat-pirimidin (sulfadiazine, -merazin, -mezatin dan –

somidin).  

Sulfametizol dan sulfafurazol, ceoat resorbsinya dari usus dengan daya larut dalam 

urin asam atau netral lebih baik dibandingkan dengan sulfa lainnya, sedangkan asetilasinya 

dalam hati lebih ringan. Hal ini menyebabkan kadarnya dalam urin dalam urin sangat tinggi 

sehingga mencapai khasiat bakterisid. Oleh karena itu zat-zat ini khususnya digunakan pada 

infeksi saluran kemih tanpa komplikasi, terutama yang disebabkan oleh E.Coli dan pada 

Cystitis. Sulfonamid lainnya juga digunakan terhadap infeksi organ lain.  

Sulfamerazin, absorbsinya dalam saluran cerna lebih cepat dan ekskresi nya lebih  

lambat disbanding sulfanilamida.dosi awal : 4 g,diikuti 1 g setiap 6 jam, sampai infeksi 

terkendali. 

Sulfisoksazol, absorbsinya dalam daluran cerna cepat,dan ± 70-80% terikat oleh 

protein plasma.bentuk terasetilasinya mempumayi kelarutan cukup besar sehingga sedikit 

menimbulkan kristalisasi d ginjal. Waktu paronya ±6 jam . Dosis oral awal : 3g, diikuti 1g 

setiap 4-6 jam, sampai infeksi terkendali. 

Sulfametazin, absorbsi dalam saluran cerna cepat, dan kurang lebih 60-80% terikat 

oleh protein plasma. Dalam darah kurang lebih 30-40% terdapat dalam bentuk terasetilasinya. 

Waktu paro obat tergantung pada kecepatan asetilasi, pada asetilator cepat 1.5-4 jam, sedang 

pada asetilator lambat 5,5-8,8 jam, pada orang normal kurang lebih 7 jam. Dosis oral awal: 3 

gram, diikuti 1 gram setiap 4 jam, sampai infeksi terkendali. 

Sulfasomidin (aristamid), mempunyai kelarutan dalam air lebih besar disbanding 

turunan sulfonamide lain. Absorbsi obat dalam saluran cerna cepat, dan kurang lebih 60-75% 

terikat oleh protein plasma. Dalam darah kurang lebih 10% terdapat dalam bentuk 

terasetilasinya. Kelarutan bentuk asetilnya rendah sehingga pemberian alkali tidak 

meningkatkan kelarutan dalam urin. Waktu paro obat pada orang normal kurang lebih 7,5 

jam. Dosis oral obat: 0,1 g/kg BB, diikuti dengan 1/6 dosis awal setiap 4 jam, sampai infeksi 

terkendali. 

 

 



 

2. Sulfonamida dengan masa kerja sedang (waktu paro 10-24 jam), contoh : 

sulfadiazine, sulfametoksazol dan sulfafenazol. 

Sulfadiazine, absorbsinya dalam saluran cerna lambat tetapi sempurna, ± 35-

40% obat terikat oleh protein plasma dalam waktu paronya 17 jam.aktivitas anti 

bakterinya delapan kali lebih besar disbanding sulfanilamida. Dosis oral awal : 3g, 

diikuti 0,5-1 g 4dd, sampai infeksi terkendali. 

Sulfametoksazol, absorbsinya dalam saluran cerna cepat dan sempurna, dan ± 

70% terikat oleh protein plasma. Dalm darah 10-20% obat terdapat dalam  bentuk 

terasetilasi. Kadar plasma tertinggi dicapai dalam 4 jam setelah pemberian secara 

oral,dengan waktu paro 10-12 jam. Dosis oral awal : 2g, diikuti 1g 2-3dd, sampai 

infeksi terkendali. 

3. Sulfonamida dengan masa kerja panjang (waktu paro lebih besar dari 24 jam),   

contoh : sulfadoksin, sulfalen dan sulfametoksipiridazin. 

Zat-zat ini resorpsinya juga baik tetapi eksresinya lambat sekali akibat PP-nya yang 

tinggi dan penyerapan kembali pada tubuli ginjal. Keuntunganpraktisnya adalah dapat 

digunakan sebgai dosis tunggal sehari sehingga dahulu banyak digunakan, misalnya 

Sulfadimetoksin dan Sulfametoksipiridazin tetapi khasiatnya llebih lemah dari sulfa lainnya 

sedangkan kadar plasma dari sulfa bebas (aktif) relative rendah pada dosis lazimnya. Efek 

sampingnya berupa erythema mulformi yang agak hebat (sindrom Stevens-Jhonson, 

demam dengan luka pada mukosa mulut, anus, organ kelamin) lebih sering terjadi. Oleh 

karena itu di kebanyakan Negara barat semua sulfa dengan masa kerja panjang telah ditarik 

dari peredaran, kecuali kombinasinya dengan pirimetamin atau trimetoprin.  

Sulfalen, 60-80% obat terikat oleh protein plasma, mempunyai masa kerja yang 

panjang, waktu paro plasma 65 jam. Dosis oral : 60-80mg/kgBB. 

Sulfadoksin, absorbsi dalam saluran cerna cepat tetapi eksresinya sangat lambat, dan 

90-95% terikat oleh protein plasma. Dalam darah kurang lebih 5%  obat terdapat dalam 

bentuk terasetilasi. Kadar plasma tertingginya dicapai dalm 4 jam, dalam waktu paro plasma 

4-8 hari. Pada umumnya sulfadoksin digunakan sebagai anti malaria, dalam bentuk 

kombinasi dengan pirimetamin. Dosis oral awal: 2 gram, diikuti 1-1,5g/ minggu. 



 

Sulfametoksipiridazin, absorpsi dalam saluram cerna cepat tetapi ekskresdinya sangat 

lambat, dan 75-80 % obat terikat oleh protein plasma, dengan waktu paruh plasma 37 jam. 

Dosis oral awal: 1g diikuti 0,5g/hari, sampai infeksi terkendali. Sekarang dilarang beredar 

karena terjadi intoksikasi pada bayi dan anak. 

b. Sulfonamida untuk infeksi usus  

Obat golongan ini dirancang agar sedikit diabsorbsii dalam saluran cerna, yaitu 

dengan memasukan gugus yang bersifat hidrofil kuat seperti ptalil, suksinil atau guanil, 

membentuk turunan sulfonamida yang lebih polar. Dari usus besar, senyawa dihidrolisis 

oleh bakteri usus, melepaskan secara perlahan-lahan sulfonamida induk aktif. Contoh : 

ptalilsulfatiazol, suksinil sulfatiazol, sulfaguanidin dan sulfasalazin. 

Obat-obat ini hanya sedikit sekali (5-10%) diserap oleh usus sehingga 

menghasilkan konsentrasi obat yang tinggi didalam usus besar. Sulfaguanidin ternyata 

lebih baik absorbsinya samapai lebih-kurang 50% dan sebaiknya jangan digunakan 

untuk pengobatan infeksi khusus berhubung efek sistemisnya. Dahulu sulfa ini banyak 

digunakan untuk mensteilkan usus sebelum pembedahan tetapi untuk maksud ini sudah 

terdesak tuntas oleh antibiotika bakterisid seperti neomisin dan basitrasin yang juga 

tidak diserap usus. Sulfaguanidin, ftalil-dan suksinil-sulfatiazol dahulu banyak 

dimasukkan dalam sediaan kombinasin anti diare, tetapi kini praktis tidak digunakan 

lagi. 

1. Ptalilsulfatiazol (ptalazol), dosis : 1g setiap 4 jam, sampai infeksi 

terkendali. 

2. Sulfaguanidin, dosis awal : 1g, diikuti 0,5g setiap 4 jam, sampai infeksi 

terkendali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c. Sulfonamida untuk infeksi mata. 

Obat golongan ini digunakan secara setempat untuk pengobatan konjungtivitis, 

infeksi mata superfisial lain dan trakom. Contoh : sulfasetamid natrium dan 

sulfisoksazol diolamin. 

Sulfasetamid Na, digunakan untuk pengobatan konjungtifitis yang disebabkan 

oleh haemophylus aegyptius, streptococcus pneumonia dan streptococcus aureus. 

Sulfasetamid sering pula digunakan untuk infeksi pada kulit dan membrane mukosa. 

Waktu paronya ± 10 jam. Dosis setempat untuk konjungtisifitis, larutan atau salep mata 

±20%, 0,1 ml 3 dd. 

Sulfisoksazol diolamin ( gantrisin), dosis setempat untuk konjungtisifitis, larutan 

atau salep mata 4%, 0,1 ml 3 dd. 

d. Sulfonamida untuk infeksi saluran seni. 

Golongan ini digunakan untuk pengobatan infeksi saluran seni karena cepat 

diabsorbsii dalam saluran cerna  sedang eksresi melalui ginjal lambat sehingga kadar 

obat di ginjal cukup tinggi. Contoh : sulfasetamid, sulfadiazine, sulfaetidol, sulfameter, 

sulfametazin, sulfametoksazol, sulfasomidin dan sulfisoksazol. 

Sulfameter, absorbsi dalam saluran cerna cepat tetapi eksresinya sangat lambat, 

kadar serum tertinggi dicapai 4-8 jam setelah pemberian secara oral, dengan waktu paro 

plasma ± 48 jam. Kadar obat dalam darah yang tidak terasetilasi ± 90%. Dosis awal : 

1,5g diikuti 0,5 g /hari. 

e. Sulfonamida untuk pengobatan luka bakar. 

Golongan ini pada umumnya digunakan pada luka bakar yang terinfeksi  oleh 

Pseudomonas sp. Atau Clostridium welchii. Contoh : mafenid asetat dan perak 

sulfadiazine 

 

 

 

 



 

Struktur Mafenid : 

 

 

Perak Sulfadiazin, garam perak sulfadiazin ini mudah larut dalam air, efektif 

secara setempat terutama terhadap Pseudomonas sp. Pada luka bakar. 

f. Sulfonamida untuk Penggunaan Lain-Lain. 

 Untuk infeksi membran mukosa dan kulit, contohnya : sulfabenzamid dan 

sulfasetamid Na. 

 Untuk pengobatan dermatitis herpetiformis, contonya : sulfapiridin. 

 Untuk infeksi telinga, contohnya : sulfasuksinamid.  

 Untuk infeksi mulut, contohnya : sulfatolamid. 

 Untuk infeksi jamur, contohnya : sulfadiazin, sulfadimetoksin dan 

sulfadimetoksin-piridazin. 

 Untuk pengobatan malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum yang 

sudah kebal terhadap klorokuin, contohnya : sulfadoksin dan sulfadiazin.  

Berdasarkan kecepatan absorpsi dan ekskresinya, sulfonamid dibagi dalam tiga 

golongan besar, yaitu : 

a. Sulfonamid dengan ekskresi cepat, antara lain sulfadiazin dan sulfisoksazol. 

b.  Sulfonamid yang hanya diabsorpsi sedikit bila diberikan per oral dan karena itu 

kerjanya dalam lumen usus, antara lain sulfasalazin dan sulfaguanidin. 

c. Sulfonamid yang terutama digunakan untuk pembrian topikal, antara lain 

sulfasetamid, mafenid, dan Ag-sulfadiazin 

 

 

 

 



 

F. Sifat Sulfonamida 

 

a. Bersifat amfoter, karena itu sukar di pindahkan dengan acara pengocokan yang 

digunakan dalam analisa organik. 

b.  Mudah larut dalam aseton, kecuali Sulfasuksidin, Ftalazol dan Elkosin. 

c. Umumnya tidak melarut dalam air, tapi adakalanya akan larut dalam air anas.    

Elkosin biasanya larut dalam air panas dan dingin. 

d. Tidak larut dalam eter, kloroform, petroleum eter. 

e.  Larut baik dalam aseton. 

f. Sulfa – sulfa yang mempunyai gugus amin aromatik tidak bebas akan mudah larut 

dalam HCl encer. Irgamid dan Irgafon tidak lariut dalam HCl encer. 

g. Sulfa – sulfa dengan gugusan aromatik sekunder sukar larut dalam HCl, misalnya 

septazin, soluseptazin, sulfasuksidin larut dalam HCl, akan tetapi larut dalam NaOH. 

h. Sulfa dengan gugusan –SO2NHR akan terhidrolisis bila dimasak dengan asam kuat 

HCl atau HNO3. 

 

G. Cara Pembuatan Sulfonamida 

 

a. Sulfanilamid  

Sulfanilamid dapat disentesis dengan beberapa cara berikut:  

Metode 1 

 



 

Benzen dinitrasi sehingga menghasilkan nitrobenzene, kemudian direduksi sehingga 

menghasilkan anilin. Asam P-Amino benzen sulfonat diperoleh dengan mereaksikan aniline 

dengan asam sulfat yang diklorinasi dengan pentaklorid fosfor sehingga dihasilkan P-

Aminobenzen sulfonil klorida. Kemudian diaminasi dengan ammonia dan diperoleh 

sulfanilamide. 

Metode 2 

 

 

Gugus fungsi amino dari asam sulfanilat pertama-tama diasetilasi sehingga dihasilkan 

asam P-Asetamido-Benzen-Sulfonat. Selanjutnya diklorinasi dengan asam klorosulfonat dan 

dihasilkan para-asetamido-benzen-sulfonil klorida. Selanjutnya diaminasi menggunakan 

ammonia sehingga dihasilkan analog sulfonamide. Analog ini selanjutnya dihidrolisis 

sehingga dihasilkan sulfanilamide. 

 

 

 

 

 



 

Metode 3 

 

Acetanilida direaksikan dengan asam klorosulfonat sehingga dihasilkan p-asetamido-

benzen-sulfonil-klorida. Kemudian diaminasi dan dihidrolisis sehingga dihasilkan 

sulfanilamid. Sulfanilamid jarang digunakan karena memiliki toksisitas yang tinggi, akan 

tetapi masih digunakan sebagai obat veterinary.  

b. Sulfamerazin 

Struktur sulfamerazin : 

 

 

Sintesis sulfamerazin dapat dilakukan dengan kondensasi p-aminobenzen 

sulfonilklorida(ASC) dengan 2-amino-4-metil pirimidin. Produk yang terbentuk selanjutnya 

dihidrolisis alkali sehingga terbentuk hasil akhir sulfamerazin. Sulfamerazin digunakan 

secara luas untuk pengobatan konjungtiva.  

 



 

Adapun reaksi  yang terjadi adalah sebagai berikut: 

 

 

c. Sulfametazin 

Struktur sulfametazin : 

 

 

Sulfametazin digunakan dalam coliform infection pada orinari trage tract. 

Sulfametazin disintesis dengan kondensasi p-aminobenzen sulfonil klorida dengan 2-amino-

5-metil-1,3,4-tiadiazol.  

 

 

 

 

 



 

Adapun reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut: 

 

 

d. Sulfisoksazol 

 

Struktur  sulfisoksazol : 

 

 

Sintesis sulfisoksazol dilakukan dengan kondensasi p-asetamidobenzen sulfonis 

klorida(ASC) dengan 5-amino-3,4-dimetil isooksazol, selanjutnya dihidrolisis pada suasana 

sedikit basa. Berikut ini adalah reaksi sulfisoksazol:  

 



 

Karakteristik dan aktifitas teraupetik sulfisoksazol memiliki banyak persamaan 

dengan sulfadiazine. Obat ini digunakan untuk treatment infeksi saluran iskemik. 

Sulfisoksazol juga dapat digunakan sebagai sediaan topical untuk mengobati beberapa infeksi 

seperti vaginitis yang disebabkan oleh hemophilus vaginalis.  

Obat ini memiliki penetrasi yang buruk dalam sel dan membran bilayer, akan tetapi 

pada infeksi spesifik genitourinari tract obat ini akan terpenetrasi kedalam jaringan dan 

selanjutnya akan disekresi bersama dengan prostatic fluid.  

Obat ini mengalami metabolism dihati dengan asetilasi dan oksidasi. Menariknya, 

obat ini dieksresi sama baiknya dengan konjugatnya diginjal sehingga konsentrasi menjadi 

tinggi di urin. Bentuk bebas maupun konjugat dari obat ini memiliki kelarutan yang baik 

dalam pH urin yang sama. 

e. Sulfadiazin 

Struktur sulfadiazine : 

 

Sintesis sulfadiazin dapat digunakan melalui beberapa tahapan berikut ini:  

Asam formil asetat dan guanidin direaksikan dan dikondensasi dengan asam sulfat. 

Dari hasil reaksi tersebut akan dihasilkan 4-hidroksi-2-aminopirimidin. Selanjutnya 4-

hidroksi-2-aminopirimidin diklorinasi dengan phosphorus oxy chloride (POCl 3) atau asam 

klorosulfonat (ClSO2 OH). Produk hasil reaksi yang diperoleh selanjutnya direduksi dengan 

Zn dan ammonium hidroksida sehingga terbentuk 2-amino-pirimidin.  

 

 

 

 

 



 

Adapun reaksi yang terjadi sebagai berikut:  

 

 

Tahap selanjutnya adalah kondensasi 2-aminopirimidin dengan ASC. Adapun reaksi 

yang terjadi adalah sebagai berikut:  

 

 

 



 

Sulfadiazine merupakan anti mikroba yang digunakan secara luas unntuk terapi 

infeksi bakteri coccus. Antimikroba ini lebih dapat ditoleransi oleh tubuh dari pada 

sulanilamida dan sulfatiazol. 

f. Sulfalen 

 

Struktur sulfalen : 

 

Adapun mekanisme sintesis sulfalen adalah sebagai berikut:  

 

Sulfalen dibentuk dengan kondensasi p-aminobenzen sulfonil klorida dengan 2-

amino-3-metoksi-pirazin dimana akan terjadi pelepasan molekul HCl. Sulfalen dapat 

digunakan untuk terapi bronchitis, malaria, serta infeksi saluran cerna.  

 

 

 

 

 

 

 



 

g. Sulfaguanidin 

 

Struktur sulfaguanidin : 

 

Sintesis sulfaguanidin diperoleh dengan kondensasi p-aminobenzen sulfonilklorida 

dengan guanidine dan produk yang terbetuk dihidrolisis dengan NaOH. Adapun reaksi yang 

terjadi adalah:  

 

Senyawa ini digunakan secara luas untuk terapi infeksi intestinal lokal, khususnya 

bacillary, dysentery.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

H. Indikasi Sulfonamida 

Sejak tahun 1980-an penggunaannya sebagai anibiotik sudah banyak sekali berkurang 

karena banyak jenis kuman sudah menjadi resisten dan telah ditemukannya berbagai 

antibiotika baru dengan efek bakterisid yang lebih efektif dan lebih aman. Dewasa ini masih 

terdapat sejumlah indikasi untuk penggunaan oral dari sulfonamide dan senyawa 

kombinasinya, yakni : 

 Infeksi saluran kemih : sulfametizol, sulfafurazol, dan kotrimoksazol, sering digunakan 

sebagai desinfektans infeksi saluran kemih bagian atas yang menahun. Juga digunakan 

untuk mengobati cystitis. 

 Infeksi mata : sulfasetamida, sulfadikramida, dan sulfametizol digunakan topical 

terhadap infeksi mata yang disebabkan oleh kuman yang peka terhadap sulfonamida. 

Secara sistemis zat ini juga digunakan untuk penyakit mata berbahaya trachoma, yang 

merupakan sebab utama dari kebutaan di dunia ketiga. 

 Radang usus : sulfasalazin khusus digunakan untuk penyakit radang usus kronis Crohn 

dan colitis. 

 Malaria tropika : Fansidar 

 Radang otak (meningitis) : berkat daya penetrasinya yang baik ke dalam CCS obat-obat 

sulfa sampai beberapa tahun lalu dianggap sebagai obat terbaik untuk mengobati atau 

mencegah meningitis, terutama sulfadiazin. Timbulnya banyak resistensi dengan pesat 

menyebabkan obat ini telah diganti dengan ampisilin atau rifampisin. 

 Infeksi lain : silversulfadiazin banyak digunakan untuk pengobatan luka bakar. 

Kotrimoksazol sama efektifnya dengan ampisilin pada tifus perut, infeksi saluran nafas 

bagian atas, radang paru-paru (pada pasien AIDS) serta penyakit kelamin gonore. Secara 

rectal(suppositoria) sulfonamide tidak digunakan karena resorpsinya tidak sempurna 

(antara 10-70%) dan kurang teratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Famakokinetika Sulfonamida 

 

a. Absorpsi 

Absorpsi melalui saluran cerna mudah dan cepat, kecuali beberapa macam sulfonamid 

yang khusus digunakan untuk infeksi lokal pada usus. Kira-kira 70-100% dosis oral 

sulfonamid diabsorpsi melalui saluran cerna dan dapat ditemukan dalam urin 30 menit setelah 

pemberian. Absorpsi terutama terjadi pada usus halus, tetapi beberapa jenis sulfa dapat 

diabsorpsi melalui lambung. Absorpsi melalui tempat-tempat lain, misalnya vagina, saluran 

napas, kulit yang terluka, pada umumnya kurang baik, tetapi cukup menyebabkan reaksi 

toksik atau reaksi hipersensitivitas. 

b. Distribusi 

Semua sulfonamid terikat pada protein plasma terutama albumin dalam derajat yang 

berbeda-beda. Obat ini tersebar ke seluruh jaringan tubuh, karena itu berguna untuk infeksi 

sistemik. Dalam cairan tubuh kadar obat bentuk bebas mencapai 50-80% kadar dalam darah. 

Pemberian sulfadiazin dan sulfisoksazol secara sistemik dengan dosis adekuat dapat 

mencapai kadar efektif dalamCSS (cairan serebrospinal otak). Kadar taraf mantap di dalam 

CSS mencapai 10-80% dari kadarnya dalam darah; pada meningitis kadar ini lebih tinggi 

lagi. Namun, oleh karena timbulnya resistensi mikroba terhadap sulfonamid, obat ini jarang 

lagi digunakan untuk pengobatan meningitis. Obat dapat melalui sawar uri dan menimbulkan 

efek anti mikroba dan efek toksik pada janin. 

c. Metabolisme  

Dalam tubuh, sulfa mengalami asetilasi dan oksidasi. Hasil oksidasi inilah yang sering 

menyebabkan reaksi toksik sistemik berupa lesi pada kulit dan gejala hipersensitivitas, 

sedangkan hasil asetilasi menyebabkan hilangnya aktivitas obat. 

 

 

 

 

 

 



 

J. Kombinasi Sulfonamida 

 

1. Kombinasi Campuran Sulfonamida. 

Tujuan kombinasi campuran sulfonamida adalah untuk menurunkan 

terbentuknya kristal asetilsulfa di ginjal. Keuntungan lain kombinasi ini adalah dapat 

digunakan terhadap bakteri yang sudah kebal terhadap sediaan tunggal sulfonamida. 

Contoh : 

Trisulfapirimidin (Trisulfa), mengandung 500 mg kombinasi tiga turunan 

sulfonamida, yaitu : sulfadiazin 167 mg, sulfamerazin 167 mg, dan  sulfametazin 167 

mg. Dosis awal : 3 g, diikuti 0,5 g 4 dd, sampai infeksi terkendali. 

2. Kombinasi Sulfonamida dengan Trimetoprim. 

Kombinasi sulfonamida dengan trimetoprim menunjukkan aksi sinergis karena 

dapat menghambat biosintesis asam dihidrofolat melalui dua jalur. Sulfonamida dapat 

mempengaruhi penggabungan asam p-aminobenzoat dalam sintesis asam dihidropteroat, 

sedang trimetoprim, yang merupakan bagian struktur analog asam dihidrofolat, 

menghambat reduksi asam dihidrofolat menjadi asam tetrahidrofolat, melalui 

interaksinya dengan enzim dihidrofolat reduktase. 

Afinitas trimetoprim terhadap enzim dihidrofolat reduktase bakteri 50.000 kali 

lebih besar dibanding enzim pada manusia. Keuntungan lain penggunaan kombinasi ini 

adalah terjadinya kekebalan kuman tidak secepat seperti pada penggunaan bentuk 

tunggal dan cukup efektif terhadap bakteri yang sudah kebal terhadap sulfonamida lain. 

Kombinasi sulfonamida dengan trimetoprim digunakan secara luas terutama untuk 

infeksi pada saluran seni, saluran napas, saluran genital, infeksi kuliat dan septikemi. 

Contoh : 

a. Ko-trimazin , merupakan kombinasi sulfadiazin dan trimetoprim dengan 

perbandingan kadar 5:1. Dosis oral, kombinasi sulfadiazin : trimetoprim (800 mg : 

160 mg) : 2 dd, sampai infeksi terkendali. 

b. Kotrimoksazol (Bactrim, Bactrizol, Cotrimol, Dumotrim, Kentricid, Primsulfon, 

Septrin, Supristol, Temasud, Trixzol, Wiatrim), merupakan kombinasi 

sulfametoksazol dan trimetoprim dengan perbandingan kadar 5 : 1. Kombinasi ini 



 

mempunyai keuntungan karena keduanya mempunyai waktu paro biologis yang 

sama sehingga diekskresikan dengan kecepatan yang sama pula. Dosis oral 

kombinasi sulfametoksazol : trimetoprim (800 mg : 160 mg) : 2 dd, sampai infeksi 

terkendali. 

c. Kelfiprin, merupakan kombinasi sulfalen dan trimetoprim dengan perbandingan 

kadar 200 mg : 250 mg. Dosis awal : 2 kapsul dosis tunggal, kemudian 1 kapsul 1 

dd, sampai infeksi terkendali. 

 

K. Pengaruh Lingkungan Terhadap Obat Sulfonamida  

 

a. Suhu 

Furosemida adalah turunan sulfonamida berdaya diuretik kuat dan bertitik kerja di 

lingkungan henle. Efektif pada keadaan edema diotak dan paru-paru dan digunakan pada 

semua keadaan dimana dikehendaki peningkatan pengeluaran air, khususnya pada hipertensi 

dan gagal jantung. 

 

Struktur Furosemida : 

 

 
 

kadar furosemida akan berkurang dengan suhu yang tinggi dengan waktu yang lama. 

kadar dengan lama pemanasan obat berbanding terbalik, dimana semakin lama dipanaskan 

maka kadar semakin kecil. Lamanya pemanasan membuat penguraian zat aktif dan zat 

pelengkap dalam obat semakin besar sehingga kadar yang dihasilkan kecil. Pemanasan tablet 

furosemida pada suhu 40°C, 50°C dan 60°C memberikan pengaruh terhadap kadar tablet 

furosemida dengan ditandai turunnya kadar. Dengan adanya penurunan kadar obat, efek 

terapeutik tidak tercapai untuk mencapai kesembuhan pasien dan apabila digunakan 

berkesinambungan akan mengakibatkan kerusakan organorgan penting dalam tubuh yaitu 

hati dan ginjal. Hati bekerja keras menetralisir racun dalam tubuh dan ginjal yang berperan 

mengekskresikan zat-zat yang merugikan. 



 

 

b.  Penyimpanan obat furosemid dalam wadah tertutup baik dan terlindung dari 

cahaya. 

Masa penyimpanan dari semua jenis obat adalah terbatas, hal ini disebabkan karena 

lambat laun obat akan terurai secara kimiawi akibat pengaruh cahaya, udara, dan suhu. 

Akhirnya khasiat obat akan berkurang. Kadangkala kerusakan pada obat terlihat dengan jelas, 

misalnya bila larutan bening  menjadi keruh, dan bila warna suatu krem berubah sama sekali 

ataupun berjamur.  Namun pada umumnya proses kerusakan obat tidak dapat dilihat dengan 

mata telanjang. Bentuk dan bau obat tidak berubah, namun kadar zat aktifnya ternyata sudah 

banyak berkurang, atau lebih buruk lagi bila sudah terurai dengan membentuk zat-zat 

beracun. Kemunduran zat aktif hanya dapat ditentukan dengan analisa di laboratorium. 

Berdasarkan aturan internasional, kadar zat aktif dalam suatu sediaan diperbolehkan menurun 

sampai maksimal 10%, jika lebih dari 10% dianggap terlalu banyak dan obat harus dibuang. 

 

L. Efek Samping Sulfonamida 

 

          Efek samping yang terpenting adalah kerusakan pada sel-sel darah yang berupa 

agranulositosis, anemia aplastis dan hemolitik. Efek samping yang lain ialah reaksi alergi dan 

gangguan pada saluran kemih dengan terjadinya kristal uria yaitu menghablurnya sulfa di 

dalam tubuli ginjal. Untuk menghindari terjadinya kristal uria, pada pengobatan dengan  sulfa 

perlu : 

 Penambahan Na. bicarbonat untuk melarutkan senyawa yang mengkristal. 

 Minum air yang banyak  (minimum 1,5 liter / hari) 

 Dengan membuat preparat kombinasi (trisufa) yang terdiri dari sulfadiazin,  

sulfamerazin, sulfamezatin. 

 

          Berdasarkan efek yang dihasilkan sulfonamida dibagi menjadi 2, yaitu : 

 Efek sistemis, contohnya kotrimoksazol, trisulfa 

  Efek lokal, contohnya sulfacetamid 

 

 

 

 



 

KESIMPULAN 

 

 

1. Sulfonamida merupakan salah satu kemoterapeutika yang pertama kali digunakan 

secara sistemik untuk melakukan pengobatan dan pencegahan terhadap penyakit 

infeksi pada manusia.  

2. Berdasarkan penggunaan terapetik sulfonamida dibagi menjadi 6 kelompok 

yaitu sulfonamida untuk infeksi sistemik, untuk infeksi usus, infeksi mata, infesi 

saluran seni, untuk pengobatan luka bakar dan untuk penggunaan lain.  

3. Berdasarkan masa kerjanya sulfonamida sistemik dibagi menjadi 3 kelompok 

yaitu : 

a. Sulfonamida dengan masa kerja pendek (waktu paro lebih kecil dari 10 jam), 

contoh : sulfaitidol, sulamerin, sulmetazin (sulfadimidin), sulfatiazol, 

sulfasomidin, sulfisoksazol, sulfametizol, derivate – isoksazol (sulfafurazol, 

-metoksazol), derivate – oksazol (sulfamoksol) dan derivate – pirimidin 

(sulfadiazine, -merazin, mezatin dan –somidin). 

b. Sulfonamida dengan masa kerja sedang (waktu paro 10-24 jam), contoh : 

sulfadiazine, sulfametoksazol dan sulfafenazol. 

c.  Sulfonamida dengan masa kerja panjang (waktu paro lebih besar dari 24 

jam), contoh : sulfadoksin, sulfalen dan sulfametoksipiridazin.  

4. Berdasarkan kecepatan absorpsi dan ekskresinya, sulfonamide dibagi menjadi tiga 

golongan, yaitu : 

a. Sulfonamid dengan ekskresi cepat, antara lain sulfadiazin dan sulfisoksazol. 

b. Sulfonamid yang hanya diabsorpsi sedikit bila diberikan per oral dan karena itu 

kerjanya dalam lumen usus, antara lain sulfasalazin dan sulfaguanidin. 

c. Sulfonamid yang terutama digunakan untuk pembrian topikal, antara lain 

sulfasetamid, mafenid, dan Ag-sulfadiazin. 

5. Untuk melindungi stabilitas obat golongan sulfonamida maka dilihat dari pengaruh 

lingkungan antara lain suhu, cahaya dan penyimpanan. Lamanya pemanasan membuat 

penguraian zat aktif dan zat pelengkap dalam obat semakin besar sehingga kadar yang 

dihasilkan kecil. Contohnya pada pemanasan tablet furosemida pada suhu 40°C, 50°C 

dan 60°C memberikan pengaruh terhadap kadar tablet furosemida dengan ditandai 

turunnya kadar. Dengan adanya penurunan kadar obat, efek terapeutik tidak tercapai 



 

untuk mencapai kesembuhan pasien dan apabila digunakan berkesinambungan akan 

mengakibatkan kerusakan organorgan penting dalam tubuh yaitu hati dan ginjal. 

Penyimpanan obat golongan sulfonamide di dalam wadah tertutup baik dan 

terlindungi dari cahaya. 
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