
RINGKASAN

Fenitoin merupakan obat pilihan untuk epilepsi tipe 
grand mal dan obat ini tidak memberikan efek sedasi. Dalam 
pemakaiannya diperlukan suatu pemantauan karena obat ini  ̂
mempunyai ki-netika non linier juga mempunyai rentang tera**.- 
peutik yang sempit yaitu 10 - 20/^g/ml. Menurut USP XX'80 
terdapat dua bentuk sediaan kapsul Fenitoin yaitu bentuk 
"prompt” dan "extended”. Kedua bentuk ini berbeda dalam ke
cepatan melarutnya. Dan menurut keterangan dari pabriky-4-- 
yalah satu produk kapsu] Fenitoin yang beredar di Indonesia 
adalah bentuk "prompt”,

Telah dilakukan pemantauan kadar Fenitoin dalam serum 
dengan produk dalam negeri pada 10 penderita epilepsi tipe 
grand mal, pria dan wanita dengan usia 1 4 - 30 tahun dan 
berat badan 30 - 60 kg. Pada pemantauan ini diberikan dosis 
sesuai dengan pengalaman klinik oleh dokter ahli Neurologi 
di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Pemberian obat selama tiga 
minggu yang diikuti pengamatan klinik, Bila masih tifabul ke
jang maka dosis dinaikkan 50 - 100 mg, kemudian dilakukan 
pengamatan lagi. Bila terjadi keadaan toksik maka dosis di- 
turunkan secara perlahan sampai didapat keadaan terapeutik, 
Sampel darah diambil dari vena cubiti sebanyak 5 ml pada ke
adaan tunak, 2 - 4  jam sesudah obat diminum. Sampel darah 
tersebut dipisahkan serumnya dan disimpan pada suhu -20°C 
sampai dilakukan penetapan kadar dengan metode RIA.

Hasil penelitian' ini menunjukkan bahwa dari 10 penderi-
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ta yang ikut serta dijumpai 9 kasus sub-terapeutik, 10 ka- 
sus terapeutik dan 2 kasus toksik. Rentang kadar yang dida- 
pat untuk sub-terapeutik 0 , 9 1 - 35,73/^g/ml, rentang kadar 
terapeutik 9)20 - 44,39 y^g/ml dan rentang kadar toksik 
J 40 ^g/ml. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

dengan penggunaan produk dalam negeri didapat rentang kadar 
yang bervariusi pada masing-masing respon.

Oleh karena Fenitoin masih sering digunakan dan banyak- 
nya produk yang beredar dengan harga yang bervariasi maka 
pemantauan kadar selama penggunaan Fenitoin mutlak perlu 
dilakukan.
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